
Foreningen For Kvindelige
Jurister

Vedtægter

1. Navn

Foreningens navn er ”Foreningen for
Kvindelige Jurister” forkortet ”FFKJ”.

2. Hjemsted

Foreningens hjemsted er i Københavns
Kommune.

3. Formål

Foreningens formål er at tilbyde
arrangementer af relevans for kvindelige
jurister samt at fremme relationer og
netværk for kvindelige jurister samt andre
hermed beslægtede aktiviteter.

4. Medlemskab

4.1 Foreningen er åben for enhver
kvinde, der har en juridisk baggrund og
som kan tilslutte sig foreningens formål.

4.2 Ansøgning om medlemskab stiles til
foreningens bestyrelse, der diskretionært
træffer beslutning om optagelse af
medlemmer.

5. Generalforsamlingen - indkaldelse,
kompetence og sted

5.1 Generalforsamlingen er den højeste
myndighed i alle foreningens
anliggender, inden for de i lovgivningen
og nærværende vedtægter fastsatte
grænser.

5.2 Foreningens generalforsamling skal
afholdes på foreningens hjemsted i
Københavns Kommune eller et andet,
af bestyrelsen, fastsat sted. Den
ordinære generalforsamling skal afholdes
hvert år inden 4 måneder efter
regnskabsårets udløb.

5.3 Generalforsamlingen indkaldes af
bestyrelsen med mindst 21 dages og
højst 4 ugers varsel ved e-mail til hvert
enkelt medlem. Det påhviler det enkelte
medlem at sikre, at bestyrelsen ved
bestyrelsesformanden til stadighed har
en opdateret e-mail adresse.

5.4 Ekstraordinær generalforsamling
afholdes når enten 1/3 af medlemmerne,
50 % af bestyrelsen eller foreningens
revisor (hvis en sådan er valgt) finder det
påkrævet. Den ekstraordinære
generalforsamling indkaldes med to
ugers varsel efter de samme regler som
den ordinære generalforsamling. Det skal
fremgå tydeligt af dagsordenen, hvad der
er hensigten med den ekstraordinære
generalforsamlings afholdelse.

6. Generalforsamlingen og dagsorden

Dagsorden for den ordinære
generalforsamling skal indeholde:

6.1 Valg af dirigent.

6.2 Bestyrelsens beretning om
foreningens virksomhed i det forløbne år.

6.3 Fremlæggelse af årsregnskab til
godkendelse.

6.4 Valg af bestyrelse.

6.5 Valg af revisor.

6.6 Fastsættelse af kontingent.

6.7 Forslag fra medlemmerne.

6.8 Eventuelt.

7. Generalforsamlingen - stemmeret og
beslutninger

7.1 Hvert medlem har én stemme.

7.2 På generalforsamlingen træffes alle
beslutninger ved simpelt stemmeflertal
bortset fra de tilfælde, hvor vedtægterne
kræver et andet flertal.



7.3 Beslutning om vedtægtsændring eller
opløsning af foreningen er kun gyldig,
såfremt mindst 2/3 af de fremmødte
medlemmer stemmer herfor.

8. Bestyrelsen

8.1 Generalforsamlingen vælger en
bestyrelse på 3-7 medlemmer samt to
suppleanter, der kan vælges for
henholdsvis et eller to år ad gangen.

8.2 Af sin midte vælger bestyrelsen en
formand, en næstformand, en sekretær
og en kasserer. Ved stemmelighed
afgøres disse valg ved lodtrækning.

8.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når
over halvdelen af samtlige medlemmer er
til stede.

8.4 Bestyrelsen træffer sine beslutninger
ved simpelt flertal. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme
afgørende.

8.5 Et bestyrelsesmedlem må ikke
deltage i behandlingen af spørgsmål om
aftaler mellem foreningen og den
pågældende selv eller om søgsmål mod
den pågældende selv eller om aftale
mellem foreningen og tredjemand eller
søgsmål mod tredjemand, hvis
bestyrelsesmedlemmet deri har en
væsentlig interesse, der kan være
stridende mod foreningens.

8.6 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver
tid udtræde af bestyrelsen. Meddelelse
herom skal gives til foreningens
bestyrelse. Såfremt det samlede antal
bestyrelsesmedlemmer ved en udtræden
bliver mindre end 3 medlemmer, skal
bestyrelsen uden ugrundet ophold
foranledige ekstraordinær
generalforsamling indkaldt med henblik
på valgt af nye medlemmer til
bestyrelsen.

9. Tegningsregel

Foreningen tegnes af to
bestyrelsesmedlemmer i forening.

10. Revision

Bestyrelsen kan beslutte, om foreningens
regnskaber skal revideres af en revisor. I
så fald skal revisor vælges af den
ordinære generalforsamling for et år ad
gangen. Genvalg kan finde sted.

11. Regnskabsår

Foreningens regnskabsår løber fra den
1. januar til den 31. december.


